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ég a kétezres évek elején tör-
tént, hogy Buczkó József et-
nográfus kutatni kezdte a 

Nagy Háború városunkat is érintő egy 
rövid szakaszát, egy teljesen elfeledett 
történelmi eseményt. 1916 nyárutóján, 
augusztus 27-ről 28-ra virradóan a 400 
ezer fős román hadsereg áruló módon 
megtámadta Magyarország védtelenül 
álló keleti vármegyéit, amelynek követ-
keztében sok ezer székely család kelt útra, 
és menekült az ország belseje felé. Hajdú 
vármegye akkor 20 ezer menekültet fo-
gadott be, amelyből Hajdúnánás több 
mint 3000 főt szállásolt el, és élt együtt 

mintegy két évig a székelyekkel. Erre em-
lékezik Hajdúnánás 2011 óta, minden év 
szeptemberében a Székely Menekültek 
Emléknapján.

Színházi ősbemutatóval vette kezdetét 
az idei, 8. Székely Menekültek Emlék-
napjának programja szeptember 22-én 
este a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontban. Marth P. Ildikó – Buczkó József: 
Szállást adtunk hűséges magyar véreinknek 
című műve alapján – felkérésre állította 
színpadra Üvegvirág című lírai darabját.

Az előadás kezdete előtt Pinczés István 
Jászai-díjas rendező a szerző, Marth P. 
Ildikó drámaírói, rendezői, szervezői, il-
letve a NaNá Színház társulatának pro�  
munkáját méltatta.

Majd felgördült a függöny és elkezdő-
dött a varázslat; időben visszarepülhet-
tünk jó száz esztendőt a korabeli Nánásra.

Bár a történet nem taglalja a befogadás 
előzményeit, folyamatát, sokkal inkább 
a testvéri szeretet természetes megnyilvá-
nulásaként mutatja be a Molnár család 
mindennapjainak tükrében, mi is történ-
hetett azokban az időkben. Hogyan élték 
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meg azokat a vészterhes éveket, a háború 
borzalmait befogadók és befogadottak és 
hogyan alakult ki a legszebb emberi kap-
csolat, egy gyönyörű szerelmi történet a 
hajdú leány, Molnár Marika és a sebesült 
székely katona, Bíró Márton között.

A darab sikerét mutatta, hogy a közön-
ség szűnni nem akaró vastapssal, felállva 
köszönte meg a lélekig ható, valódi szín-
házi élményt.

A centenáriumi program másnap, va-
sárnap délelőtt folytatódott, több hely-
színen is. A katolikus templom előtti 

téren a szabadtéri szentmisére érkező hí-
veket, vendégeket Főtisztelendő Juhász 
Imre plébános úr köszöntötte. Az ünnepi 
szentmisét Főtisztelendő Salamon József 
gyimesbükki plébános úr mutatta be, 
több paptestvér közreműködésével. 

Mindeközben időben párhuzamosan 
a református templomban is zajlott az 
ünnepi istentisztelet, ahol Nagytiszteletű 

Pakulár István tasnádi református lelkész 
hirdetett igét, és emlékezett az évszázados 
eseményekre, az ünnepnap kapcsán.

Az ünnepi szentmise és istentisztelet 
után a két felekezet hívei és a vendégek 
a Székelykapunál találkoztak és folyta-
tódott a megemlékezés. Elsőként Szól-
láth Tibor polgármester úr emlékezett és 
emlékeztetett a hajdú elődeinkre, utalva 
az Üvegvirágban is megfogalmazottakra; 
nevezetesen arra az egyszerű emberi ma-
gatartásra, amely arról szól, hogy segítsük 
felebarátainkat, embertársainkat a szük-

ségben, még ha sokszor kisebb-nagyobb 
áldozatokat követel tőlünk mindez. 

Az egykori Csík vármegyei utódok 
nevében Füleki Zoltán Csíkszereda al-
polgármestere mondott köszöntőt, aki a 
múlt történetét felidézve emlékezett arra, 
hogyan is támadta hátba Románia Ma-
gyarországot 1916 nyárutóján. Mint el-
mondta a száz év elnyomás sem volt azon-

ban elegendő ahhoz, hogy a székely népet 
szülőföldje elhagyására, önazonosságának 
feladására késztesse. Folyamatos küzde-
lem az életük a mai napig is, elég csak 
az elmúlt hetek, hónapok nemzetiségek 
ellen hozott román kormányzati intéz-
kedéseire gondolni. De soha nem adják 
fel, és ebben óriási szerepe van a hazasze-
retetnek, a megtartó hitnek és nem utol-
sósorban a családnak, amely a mai napig 
megtartotta a székelységet szülőföldjén, a 
román hatalom minden törekvése ellené-
re is. Elmondta még, hogy itt, Hajdúná-
náson, ezeken az alkalmakon ők is újabb 
lelki erőt kapnak további harcaikhoz.

Az ünnepi alkalomra Hargita Megye 
Tanácsának elnöke, Borboly Csaba is 
elküldte köszöntő szavait, melyet Mikó 
Éva, Hargita Megye Tanácsának képvise-
lője tolmácsolt.
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Még alig kezdődött el az idei nevelési 
év, máris egy emlékezetes átadón vehet-
tünk részt. 

2018. szeptember 21-én a Hajdúná-
nási Református Óvodában átadásra ke-
rült az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 
elnök asszonya dr. Molnár Andrea által 
az Ovi-Foci pálya. Az ünnepségen elnök 
asszony elmondta, hogy 2011-ben volt 
az első ilyen focipálya átadása a debreceni 
református kollégium óvodájában. Mára 
már több mint 300 hasonló objektumot 
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Három művész volt a főszereplője 
szeptember 19-én a Közelítés című kiál-
lítás megnyitójának. Három alkotó, akik 
háromféleképpen kötődnek városunkhoz, 
de az alkotás, mint közös szál itt köti össze 
őket Hajdúnánáson. A kiállítás is három 
technikáról szól, melyek a fény-játékaival 
KÖZELÍTenek egymáshoz, s hozzánk, 
befogadókhoz. Két kiállító – Nagy Ágnes 
és Kazimierz Hezcko – olyan technikák-
kal ismertették meg a szemlélődőket, me-
lyek szín- és képi erejükkel egymás kiegé-
szítőivé váltak a fény segítségével.

Nagy Ágnest sokan ismerik városunk-
ban, alkotótáborokban készített munkáit 
gyakran láthattuk kiállításokon, s tapasz-
talhattuk sokszínű egyéniségét, szülőváro-
sa szépségének vászonra öntését. Akvarell-
jein a szolid, nőies, � nom ecsethasználat 
mutatkozik meg. A vászonra készített 
batik-képeiről Szabó Antónia Holló Lász-
ló díjas fotó- és képzőművész mesélt, aki 
igazán otthon van e különleges technika 
világában, hiszen ez egyik „szíve-csücske”, 
s megnyitó gondolatai által a batikolás 
eredetéről, fajtáiról is betekintést nyer-
hettek a résztvevők. Egyik írásában így 
fogalmaz a műalkotásról: „A kép – jelen-
jen meg sík, vagy görbült térben – minden 
korban szellemi és erkölcsi tételek leképzését 
kell, hogy szolgálja. A műalkotás egyfajta 
szellemi és lelki »táplálék«, ezért nem mind-
egy, mit közvetít. A megvalósult mű függet-
lenül létrehozójától, »működésbe lép«, ezért 
hiszek a kimondott szó, a létrehozott kép, 

vagy bármilyen műalkotás azon értelmű 
megelevenedésében, mely befolyással bír úgy 
az egyéni szemlélő viselkedésnormáira, mint 
a világ működésrendjére.”

A kiállítás harmadik műfaja a fotó, me-
lyeket Kazimierz Hezcko készített arcokról, 
melyek a legegyszerűbb őszinte mosolyukkal 
adják tudtukra a szemlélődőknek, milyen 
elégedettek a pillanat varázsával. Nyugodt 
tekintetek, kedves szempárok árulkodnak 
arról, mennyi mindent elmondhatnak és 
üzenhetnek a világnak. Például, hogy ked-
velik a fotók készítőjét, ki így, ki úgy – ba-
rátként, ismerősként, fér� ként. 

Egy batikolt kép éppolyan árulkodó, 
mint egy akvarell, vagy egy fotó. Mesél az 
alkotó pillanatnyi hangulatáról, a megje-
lenített forma vagy alak hozzá fűzött kap-
csolatrendszeréről, ezek üzenetéről a be-
fogadók felé. Vajon mennyivel több ez a 
személyes érintettség hozzáadásával? Any-
nyival, hogy megelevenedik a látottakban 
a tartalom: a szépség, az intelligencia, a 
világ dolgaihoz való maximális hozzáállás.

Nem felejtkezhetünk meg a kiállítás-
megnyitó zenei élményét adó három ze-
netanárnőről sem, akik gyönyörű hang-
szeres játékukkal emelték a szemlélődés és 
a befogadás folyamatát.

A kiállítás képeivel öröm megajándé-
kozni magunkat, hisz ki ne vágyna a belső 
békére, melyet az alkotók a szemlélők felé 
közvetítenek fotókon, festményeken, va-
lamint a batikolt vásznakon.

Fekete Andrea

Nem mindennapi élmény várja azokat, akik október 11-ig betérnek a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ Galériájába. Mondhatnánk azt is, hogy oda mindig élményt átélni 
látogatunk el, de minden személyes érintettség ellenére is elmondhatom, ez a kiállítás va-
lóban TÁPLÁLÓ. Szemet, lelket, szívet éltető, mely az érzékek útján jut el befogadóihoz.

A belvárosban a Dorogi utca és az Ady 
Endre krt. útkereszteződése melletti terüle-
ten található töltőegység átadásával – ahol 
két elektromos meghajtású jármű egyide-
jű töltésére nyílik lehetőség – az első Haj-
dúnánás közterületén található töltőpont 
vált elérhetővé az elektromosautó-tulaj-
donosok számára. A jelenleg működő 
üzemeltetési formában a város díjmen-
tességet biztosít az elektromos járművek 
közterületi parkolása és töltése kapcsán.

Az ünnepélyes átadón részt vett Faze-
kas Péter, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium osztályvezetője és Kovács 
Bernadett, az e-Mobi Elektromobilitás 
Nonpro� t Kft. projektmenedzsere.

Fontos mérföldkő ez a város életében – 
emelte ki a város polgármestere – a töl-

tőállomás átadásával hozzájárulhatunk a 
hajdúnánásiak és az ide látogatók mobi-
litásához. Szólláth Tibor hozzátette: „Az 
egyre biztonságosabbá és környezetbarát-
tá váló személyszállítás igazi előfutárának 
tekinthető ez a töltőállomás”.

Az állomás létesítéséhez még az akkori 
Nemzetgazdasági Minisztériumtól nyert 
a város mintegy két és félmillió forintos 
támogatást, amelyet ötszázezer forinttal az 
önkormányzat egészített ki.

Az elektromos kocsik akkumulátorát 
1–4 óra alatt képes 0-ról 100%-ra feltöl-
teni autótípustól függően a töltőállomás, 
az eddigi tapasztalatok alapján egy óra 
alatt közel 50%-os töltés érhető el.
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Az új elektromos töltőállomás telepítésével ismét nagy lépést tettünk annak érdekében, 
hogy a várost környezettudatosabban használjuk. Emelte ki beszédében 2018. szeptem-
ber 21-én pénteken Szólláth Tibor polgármester Hajdúnánáson, a város központjában 
elhelyezett, elektromos autók energiaigényét kiszolgáló töltőállomás átadása kapcsán.
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vehettek birtokba a gyere-
kek országszerte, de min-
dig szívet melengető érzés 
a számára, hogy reformá-
tusként ismét egy refor-
mátus óvodában avathat 
új pályát. Városunkban ez 
az első ilyen létesítmény, 
de reméli, hogy hamaro-
san gyarapodhat ez a szám 
Hajdúnánáson. Kihang-
súlyozta, hogy mennyire 
fontos a gyerekeknek a tes-
ti, lelki, szellemi fejlődés. 
A testi fejlődéshez adott 
az új létesítmény, a lelki 
fejlődésük szárnyalhat a re-
formátus szellemiségű ne-
velésben, a szellemi fejlő-
désüket pedig a jelen lévő 
pedagógusok biztosítják. 

Ezután nagytiszteletű 
Gacsályi Gábor is kö-
szöntötte a jelen lévőket. 
Elmondta mennyi boldog-
sággal tölti el, hogy itt áll-
hat az új három csoportos 

óvodában, és ma egy sportolásra is kivá-
lóan alkalmas műfüves pályát vehetnek 
birtokukba az óvodába járó gyerekek. 
Majd az óvoda Napocska csoportos gye-
rekei rövid néptáncos elemekkel tarkított 
műsort mutattak be. Ezután került sor az 
Ovi-Foci pálya hivatalos átadására és az 
ünnepélyes szalag átvágására. A gyerekek 
birokba vették a pályát, ügyességi bemu-
tató sportprogrammal zárták a délelőttöt. 

Tikászné Sebők Betti
óvodapedagógus

A köszöntők, emlékező beszédek után 
Szólláth Tibor polgármester úr, Tiba 
István országgyűlési képviselőnk és Füleki 
Zoltán Csíkszereda város alpolgármestere 
megkoszorúzták a Székelykaput.

Ezzel azonban még nem ért véget az 
ünnepi program, hiszen a zászlók vezeté-
sével a résztvevők visszatértek a katolikus 
templomhoz, ahol felszentelték a temp-
lom gyönyörűen kialakított imakertjét, 
amely a Boldogasszony kertje nevet kapta.

A kert megálmodója, a kivitelezés 
szervezője az egyházközség világi elnöke, 
Buczkó József szólt röviden a kert céljáról, 
létrejöttének körülményeiről, és mondott 
köszönetet mindenkinek, akik segítették 
ennek megvalósulását.

A kertet felszentelte főtisztelendő Ju-
hász Imre atya és Salamon József gyimes-
bükki plébános úr. 

A kert felszentelése után elsőként a gyi-
mesbükki vendégek, majd Füleki Zoltán 
alpolgármester úr helyezték el az emlé-
kezés virágait és az ezeréves határról ho-
zott anyaföldet az itt elhunyt menekültek 
sírjelénél, majd a folytatásban koszorúk, 
virágok kerültek a Befogadó szeretet em-
lékművének talapzatára is.

A két napos program zárásaként a gyi-
mesbükki hagyományőrző csoport zené-
jében, táncaiban, no és nem utolsósorban 
csodálatos viseleteikben gyönyörködhet-
tek a szeles, hűvös idő ellenére is szép 
számmal kitartó vendégek.

A műsor végén pedig mintegy jelképe-
sen székelyek – hajdúk közösen járták a 
héjszát, a gyimesi táncrend egyik közis-
mert táncát.

R. Zs.
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Az elmúlt héten a tagintézményveze-
tőkkel és néhány óvodapedagógus kolle-
gával Budapesten jártunk a „Tündérpalo-
tában”, ami egy találkozónak adott helyet.

A Nemzeti Pedagógus Kar Óvodai Ta-
gozatának Szakmai Konferenciája került 
megrendezésre.

A napirendek sorában értékes előadá-
sokat hallhattunk, melyek az aktuális 
óvodai életet tárták a hallgatóság elé. 
A változások szele érintette az óvodai ne-
velésünket, mely alapjaiban került refor-
málásra. Lizanecz Edina, a Köznevelési 
Stratégiai Főosztály kisgyermekkori-óvo-

dai referense előadásában tájékoztatott 
bennünket az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjának 2018. szeptember 1. 
napjától hatályos módosításáról. Az in-
tézmények nevelőtestületének feladata 
lesz az alapdokumentumok felülvizsgá-
lata, szükség szerinti átdolgozása. A vé-
leményekben elhangzottak alapján és a 
gyakorlati tapasztalat is azt mutatja, hogy 
ezek az aprócska, de ugyanakkor tény-
szerű változtatások (leginkább fogalmak 
cseréje, új szóhasználat) már jelen vannak 
az óvodák életében, így végezzük a mun-
kánkat, ezekhez igazítottak a helyi peda-
gógiai programjaink. Ugyanakkor, mivel 
Kormányrendeletről van szó, betartása 
evidencia.

Nagyné Szabó Etelka, az NPK országos 
elnökségi tagja bemutatta a Kar óvodai 
tagozatának tevékenységét, eredményeit. 

Jó érzés volt hallani, hogy az Ő háttér-
munkájuk meglehetősen segíti az óvoda-
pedagógusok mindennapjait a gyermekek 
között. Ők azok, akik szót emelnek a 
pedagógustársadalom jelenéért, jövőjéért 
egyaránt az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumánál. Nincs könnyű dolguk. Jól 
érzékelhető probléma országos szinten a 
pedagógushiány. Az okok széles skálán 
mozognak, melyre mielőbbi megoldást 
kell találni kormányzati szinten, s olyan 
irányú változást, mely vonzóvá teszi ismét 
ezt a pályát!

Boros Beáta, az EMMI Köznevelésért 
Felelős Helyettes Államtitkárság főosz-
tályvezető-helyettese, elismerését fejezte 
ki a szakma képviselői iránt. Méltatva 
azt a munkát, mely a mindennapjainkat 
jellemzik, s látva a nehézségeket, ígéretet 
tett a felmerülő kérdések, problémák el-
juttatására a megfelelő helyre.

No de… nem csak a nehézségekről, 
problémákról szólt a nap!

Egy viszonylag új kezdeményezésről is 
tájékoztatót kaptunk, mely a gyermekek 
képességfejlesztését segíti játékos for-
mában, innovatív módszerrel, az iskolai 
éveket megalapozva. Ez nem más, mint a 
Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesz-
tő Program – Polgár Judit, minden idők 
legjobb női sakkozója, olimpiai bajnok, 
sakknagymester új, óvodai programcso-
magja.

„A Sakkjátszótér a holnap győzteseinek 
stratégiai játéka” – a kreatív gondolkodás-
hoz vezető út. A program gyakorlati alkal-
mazásáról személy szerint van már tapasz-
talatom. Az ezzel kapcsolatos képzés adta 
kompetenciák is a birtokomban vannak, 
melyekkel szeretném, ha a kolléganők kö-
zül idővel néhányan megismerkednének, 
s ezáltal egy új színfolttal gazdagítanánk 
ovisaink mindennapjait.

A szakmázáson túl nagyon jó lehető-
ség nyílt ezen a napon a csapatépítésre, 
egymás közelebbi megismerésére, mely 
számomra sokat jelentett. Jó hangulatban 
telt az oda- és a visszautunk is. 

Intézményünk fe nntartójának szeret-
nék köszönetet mondani, hogy utazásun-
kat biztosította!

Gyüre Anikó
Intézményvezető, Hajdúnánási Óvoda

Örömmel kaptunk hírt arról, hogy 
jubileumi diplomaosztót tartottak szep-
tember 22-én szombaton a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetemen. 
Ezen jeles eseményen közel száz nyu-
galmazott lelkész, tanító, könyvtáros és 
népművelő kapott díszoklevelet az ün-
nepségen, akik mindannyian legalább 
fél évszázaddal ezelőtt végeztek az intéz-
ményben.

Ünnepi esemény volt ez a szombati, 
hiszen városunk neves egyéniségei közül 
négyen is a díjazottak névsorát növelték. 
Patai Istvánné arany, Mónus Imre és Se-
bestyén Miklós gyémánt és Tar József ru-
bin díszoklevelet vehetett a kezébe az 50, 
60 és 70 éve végzett diploma jutalmaképp.

Az orgonaszóval kez-
dődött jubileumi ün-
nepségről Tar József tá-
jékoztatta lapunkat, aki 
örömmel és megható-
dottsággal mesélt arról, 
milyen érzés 70 éve dip-
lomásnak lenni. Kustár 
Zoltán rektor az ünnepi 
alkalmon köszöntőjében 
így fogalmazott: „Itt 
lehetünk együtt, hogy 
hálát adjunk Istennek 
azokért az életutakért, 

azokért a dolgos évekért, amelyet ki-ki, a 
lelkészi, a tanító vagy a könyvtáros, nép-
művelő szakmában teljesített, és együtt 
legyünk szeretteinkkel, hogy egy picit 
megálljunk az idő folyamában és visszate-
kintsünk a mögöttünk álló esztendőkre!”

Jóska bácsiék az 1948-ban végzett ta-
nítók között vehették át 70-éves rubin-
diplomájukat, az ő szavaival élve: Heten 
vagyunk életben a negyvennyolcból – a 
szabadság szellemében. Hárman vettük 
át a rubindiplomát: dr. Gajdics Sándor, 
Mendre Béla és Tar József. (képünkön)

Szívből gratulálunk nekik, valamint 
a városunk nevét is öregbítő jubileumi 
díszokleveleseinknek, büszkék vagyunk 
Rájuk!                                Fekete Andrea

 Kalligráfi a tanfolyam indul Tóth Etel-
ka Edit kalligráfus vezetésével 2018. 
október végétől. Bővebb felvilágosítás 
és jelentkezés: 70/372-1509; moricz.
helytorteneti@gmail.com 

 ÉlményTár – családi játék
 Intézményünk játékot hirdet 5 fős csa-

ládi csapatok (szülők, gyerekek, nagy-
szülők, nagybácsik…) részére 2018. 
november 1.–2019. május 31. közötti 
időszakra. Feladat minél több kulturá-
lis élmény gyűjtése intézményünk ren-
dezvényein egyénileg vagy a családdal. 
A játék végén a nyertesek Kerekerdő 
Élménypark belépőt és könyvutal-
ványt kapnak. Pályázati kiírás elérhető 
a www.nanaskonyvtar.hu honlapon, 
bővebb felvilágosítás a 70/372-1509; 
52/381-941 telefonszámon.

 2018. október 6. délelőtt Múzeumi 
pia cozás A múzeum egy napra kiköltö-
zik a piacra. Lesz ott minden látnivaló, 
mi szem-szájnak elragadó.

 Így ismerheti meg a nagyérdemű, míg 
portékát vásárol, hogy a múzeum a fa-
lak közt mit tárol.

 2018. október 19–20. Hajdú szom-
széd – Örökségi barangolás 2016-ban 
a szellemi kulturális örökség részévé 
vált a hajdúdorogi Krisztus-katonaság 

hagyománya, és templomukban a haj-
dúdorogi görögkatolikus székesegyház-
ban gyönyörű ikonosztáz tekinthető 
meg. Programunk célja, hogy bemu-
tassuk a hajdúnánásiaknak a székesegy-
házat, és megismertessük velük szom-
szédaink kiemelt kulturális örökségét. 
A programot olyan iskolás csoportok-
nak és családoknak javasoljuk, akik 
kerékpárral teszik meg a települések 
közötti 6 km-es utat. A programhoz 
előzetes jelentkezés szükséges.

 2018. október 27. 15.00 Tarkedli íz-
lelő – Zománcozott edények című idő-
szaki kiállításunkban megkóstolhatják 
a tarkedlit. A kóstoló mellett szakszerű 
tárlatvezetés is segíti a nosztalgikus, zo-
máncozott világ jobb megismerését.

 2018. október 29–31. 14.00 Majd a 
Nagyi… – múzeumi szünetelő. A szün-
idei foglalkozásokon olyan tevékenysé-
geket próbálhatnak ki a gyerekek, me-
lyet nagymama korú segítők tanítanak 
nekik. Lehetőség lesz grillázs nyalóka 
készítésére, csutkababa gyártásra, csiga-
tészta készítésre, megismerkedhetnek a 
stoppolás, hímzés, kötés alapjaival.

 A programhoz előzetes jelentkezés 
szükséges.

 2018. november 10. 16.00 Múzeumi 
múltidéző – Új időszaki kiállításunk az 
intézmény elmúlt 12 évét mutatja be.

 Bővebb felvilágosítás és jelentkezés: 
 Darócziné Bordás Andrea;
 Mobil: 06-70/372-1509; 
 E-mail: moricz.helytorteneti@gmail.com.
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OKTÓBERI PROGRAMOK 
 Nagy Ágnes és Kazimierz Heczko ki-

állítása a művelődési központ galériájá-
ban október 11-ig tekinthető meg.

 Október 6. (szombat) 18.00 Nemzeti 
gyásznap

 Megemlékezés az 1848–49-es szabad-
ságharc történelmi eseményeiről. A meg-
jelenteket köszönti, és megemlékező 
beszédet mond: Tóth Imre önkormány-
zati képviselő.

 Közreműködnek: Balogh Kincső, Har-
sányi Zsolt, Szabó Miklós és a Hajdú-
nánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület 
éneklő csoportja.

 Helyszín: a Kossuth szobor előtti tér.
 Október 13. (szombat) 18.00 a Lente 

Lajos Magyar Nóta Egyesület fennál-
lásának 10 éves évfordulójának alkal-
mából nótaestet tart „Búcsút int az ősz 
a nyárnak” címmel.

 Fellépők: az egyesület tagjai, meghívott 
magyar nóta énekes: Lente Lajos.

 A Nóta esten közre működik: Rác Atti-
la és zenekara.

 A műsorra a belépő jegyek ára: 1000 Ft 
 A vacsora bálon a zenét szolgáltatja: 

Barna István
 A vacsora jegyek ára: 1700 Ft
 Nagy szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődőt!
 Jegyvásárlás a Kéky Lajos Városi Műve-

lődési Központ információjában.
 Toronyainé Zsóka 06-30/750-0204,
 Országné Inci 06-52/383-990 vagy a 

06-30/548-6602.
 Október 16. (kedd) 17.00 a Mezőkö-

vesdi Fotóklub kiállítása a művelődési 
központ galériájában. Megtekinthető 
november 7-ig.

 Héthatár Útifi lm Szemle
 Bebarangolta a világot? Utazásai során 

sok élménnyel gazdagodott? Lakó-
helye szépségét másokkal is szeretné 
megosztani?

 Készítsen rövid� lmet és jelentkezzen 
3–10 perces kis� lmmel a „Héthatár 
Úti� lm Szemlére”!

 Helyszíne: Hajdúnánás, Bocskai Film-
színház, Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ

 Időpontja: 2018. november 14–16. 
(szerda–péntek)

 Beadási határidő: 2018. október 15. 
(hétfő)

 Fődíj: 100 000 Ft értékű utazási kupon
 Feltételek és további információk www.

nanasvmk.hu oldalon olvashatók.
 Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
 „Hét határon innen és túl” fotópályá-

zat: A Nánás Pro Cultura Nonpro� t 

A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

Kft. fotópályázatot hirdet az alábbi fel-
tételekkel:
– pályázni csak digitális képekkel lehet 
– a fotók a világ bármely táján készül-

hetnek
– a fotóknak az adott helyszín neveze-

tességeit, életét, hangulatát kell ábrá-
zolniuk

– egy pályázó maximum 20 db fotót 
nyújthat be

– kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! 

– a fotók nem lehetnek 3 évnél régeb-
biek

– a képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2018. október 24.
 A legjobb 3 pályamunkát díjazzuk. 

A legjobb alkotásokból novemberben 
a Héthatár Úti� lm Szemlén kiállítást 
szervezünk. További információk a 
művelődési központban Szólláth Zol-
tántól kérhetőek.

 „Hajdúnánás 2018” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 

fotópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására az alábbi kategóriákban:
  I. A város (az épített környezet be-

mutatása)
 II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet be-
mutatása)

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! A fotók mindegyikének 
a 2018-as esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2018. nov. 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-

lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. További informá-
ciók a művelődési központban Szólláth 
Zoltántól kérhetőek.

 Október 17. a Férfi  Felelősség Fájának 
ültetése

 17 óra: Hajdúnánás is csatlakozik a Fér-
� ak Klubjához, annak eszmeiségéhez, 
értékrendjéhez, mely a családot élteti, a 
fér� -nő együttműködés fontosságát hir-
deti. Így Szólláth Tibor, a város polgár-
mestere és Bedő Imre, a Fér� ak Klubja 
alapítója elülteti a Fér�  Felelősség Fáját.

 18 óra: Bedő Imre előadása Az apák 
különleges szerepe a családban címmel. 
Helyszín: Kéky Lajos Művelődési 
Központ.

A A A NANÁNANÁNANÁNANÁNANÁNANÁ Színház újabb sikerével  Színház újabb sikerével  Színház újabb sikerével 
indult a Bocskai Korona színházbérletindult a Bocskai Korona színházbérletindult a Bocskai Korona színházbérletindult a Bocskai Korona színházbérletindult a Bocskai Korona színházbérletindult a Bocskai Korona színházbérlet

OKTÓBERI MOZIMŰSOROKTÓBERI MOZIMŰSOROKTÓBERI MOZIMŰSOR

Állva tapsoló közönség ünnepelte 
szeptember 22-én este az Üvegvirág című 
ősbemutatót, melyet a Naná Színház ál-
lított színpadra Marth P. Ildikó vezetésé-
vel. Az amatőr színtársulat professzionális 
színjátszással ajándékozta meg Hajdúná-
nást, mely nagyban köszönhető az író-
rendezőnek, aki a száz éve menekülésre 
kényszerített székelyeknek és az őket be-
fogadó hajdúknak állított ezzel emléket. 
A darab megírására Szólláth Tibor polgár-
mester kérte fel a társulat vezetőjét, ihle-
tője pedig a Buczkó József által írt Szállást 
adtunk hűséges magyar véreinknek című 
könyv volt.

Kiemelkedőt alakított a bolond Tónit 
megformáló Nagy Róbert, aki játékában 
erős, hiteles szerepformálást hozott, de 
mindenképpen meg kell említenünk Ba-
logh Kincső, Haranginé Simon Tímea, 
Csikiné Alföldi Bori, Kócsi Imre, Szabó 
Miklós nevét is, hiszen nagyban hozzá-
járultak az előadás sikeréhez, de a város 
minden amatőr színész teljesítményére 
büszke lehet. Az Üvegvirág további értéke 
Nagy Sándor magas színvonalú alakítása, 
akinek egyben a letisztult, de művészi, 
több jelentést magában hordozó díszletet 
is köszönhetjük. A korhű, igényesen ki-
vitelezett jelmezek Kovácsné Szeitz Ágnes 
munkáját dicsérik, énekhangjával Nagy-
né Bózsár Katalin és Szatmári Tony tett 
hozzá az előadáshoz. Külön említésre ér-
demes a már-már kőszínházak színvonalát 
elérő hang- és fénytechnikai teljesítmény, 
melyet Szabó Mihály és Kéki Lajos mu-
tatott be. 

Öröm volt látni a teltházas előadás 
után a színházteremből kilépő mosoly-
gó, meghatott közönséget. Biztos vagyok 
benne, hogy nem csupán megértették, de 
mélyen átérezték a történelmi alapú lírai 

játék mondanivalóját és ezután még na-
gyobb büszkeséggel gondolnak az első vi-
lágháború alatt is helytálló hajdú eleinkre.

Természetesen a névadó Bocskai koro-
na is képviseltette magát az ősbemutatón, 
Karóczkay Erika nyújtott információkat 
a helyi � zetőeszközről, melyet válthattak 
is azon érdeklődők, akik még ezután sze-
retnék megvásárolni színházbérletüket. 
Hiszen akinek szeptember 22-én nem 
volt alkalma ellátogatni hozzánk, azok 
sem maradtak le semmiről, ugyanis a még 
októberben megváltható Bocskai korona 
színházbérlet új bérletesei számára is biz-
tosítjuk az Üvegvirág című előadást, me-
lyet 2019. január 19-én, a magyar kultúra 
napja alkalmából újra műsorra tűzünk.

A bérletvásárlók között november 10-én, 
a Csókos asszony című előadás előtt sorsol-
juk ki azt a szerencsés nyertest, aki család-
jával együtt egy hétvégét tölthet el Tiszafü-
red-Kócsújfaluban a Gólyavár portán.

Emellett egy különleges lehetőséggel is 
várjuk az érdeklődőket, hiszen a Nánás 
Pro Cultura Nonpro� t Kft. is csatlakozik 
ahhoz a nagyszerű kezdeményezéshez, 
melyet a Fér� ak Klubja indított el a he-
tekben. A szervezet az apák családon belü-
li szerepvállalását ösztönözve hívta életre 
a „Kultúrát apával” nevű színházi kedvez-
ményeket nyújtó projektet. Az apás szín-
házlátogatást, így a színházkultúra gyere-
kek számára biztosított elérhetőségét és az 
apa-gyerek kapcsolatok erősítését hivatott 
segíteni a Nánás Pro Cultura is, ezért az 
apák által megváltott bérletek szintén 
kedvezményesen vásárolhatók meg.

Értéket az értékért – A Bocskai korona 
színházbérlet Önre vár!

Szabó-Rékasi Mónika
NPC, ügyvezető-helyettes

Október 6. (szombat)
 15.00: Apróláb (magyarul beszélő, amerikai 

családi animációs fi lm, kalandfi lm, vígjáték, 
2018.)

 17.00: Johnny English újra lecsap (magya-
rul beszélő, francia–amerikai–angol vígjáték, 
akció fi lm, kalandfi lm, 2018.)

 19.00: Az apáca (magyarul beszélő, amerikai 
horror, misztikus thriller, 96 perc, 2018.)

Október 7. (vasárnap)
 15.00: Apróláb (magyarul beszélő, amerikai 

családi animációs fi lm, kalandfi lm, vígjáték, 
2018.)

 17.00: Johnny English újra lecsap (magyarul 
beszélő, francia–amerikai–angol vígjáték, ak-
ciófi lm, kalandfi lm, 2018.)

 19.00: Az apáca (magyarul beszélő, amerikai 
horror, misztikus thriller, 96 perc, 2018.)

Október 8. (hétfő)
 17.00: Johnny English újra lecsap (magya-

rul beszélő, francia–amerikai–angol vígjáték, 
akció fi lm, kalandfi lm, 2018.)

 19.00: Az apáca (magyarul beszélő, amerikai 
horror, misztikus thriller, 96 perc, 2018.)

Október 13. (szombat)
 17.00: Csillag születik (magyarul beszélő, 

amerikai zenés dráma, musical, 135 perc)
 19.30: Venom (magyarul beszélő, amerikai 

sci-fi , akció-horror, 2018.) 3D
Október 14. (vasárnap)
 15.00: Apróláb (magyarul beszélő, amerikai csa-

ládi animációs fi lm, kalandfi lm, vígjáték, 2018.)
 17.00: Csillag születik (magyarul beszélő, 

amerikai zenés dráma, musical, 135 perc)
 19.30: Venom (magyarul beszélő, amerikai 

sci-fi , akció-horror, 2018.) 3D
Október 15. (hétfő)
 17.00: Csillag születik (magyarul beszélő, 

amerikai zenés dráma, musical, 135 perc)
 19.30: Venom (magyarul beszélő, amerikai 

sci-fi , akció-horror, 2018.) 3D
Október 20. (szombat)
 15.00: Pelyhes – Kalandra fel! (magyarul 

beszélő, izlandi–belga animációs kalandfi lm, 
családi fi lm, 83 perc, 2018.)

 17.00: Csillag születik (magyarul beszélő, ame-
rikai zenés dráma, musical, 135 perc, 2018.)

 19.30: Húzós éjszaka az El Royale-ban (ma-
gyarul beszélő, amerikai krimi, horror, miszti-
kus fi lm, 2018.)

Október 21. (vasárnap)
 15.00: Pelyhes – Kalandra fel! (magyarul 

beszélő, izlandi–belga animációs kalandfi lm, 
családi fi lm, 83 perc, 2018.)

 17.00: Csillag születik (magyarul beszélő, ame-
rikai zenés dráma, musical, 135 perc, 2018.)

 19.30: Húzós éjszaka az El Royale-ban (ma-
gyarul beszélő, amerikai krimi, horror, miszti-
kus fi lm, 2018.)

Október 22. (hétfő)
 17.00: Pelyhes – Kalandra fel! (magyarul beszélő, 

izlandi–belga animációs kalandfi lm, családi fi lm, 
83 perc, 2018.)

 19.00: Húzós éjszaka az El Royale-ban (magyarul 
beszélő, amerikai krimi, horror, misztikus fi lm, 
2018.)

Október 27. (szombat)
 15.00: Apróláb (magyarul beszélő, amerikai csalá-

di animációs fi lm, kalandfi lm, vígjáték, 2018.)
 17.00: Az első ember (magyarul beszélő, amerikai 

életrajzi dráma, történelmi fi lm, 138 perc, 2018.)
 19.30: Venom (magyarul beszélő, amerikai sci-fi , 

akció-horror, 2018.) 3D
Október 28. (vasárnap)
 15.00: Apróláb (magyarul beszélő, amerikai csalá-

di animációs fi lm, kalandfi lm, vígjáték, 2018.)
 17.00: Az első ember (magyarul beszélő, amerikai 

életrajzi dráma, történelmi fi lm, 138 perc, 2018.)
 19.30: Venom (magyarul beszélő, amerikai sci-fi , 

akció-horror, 2018.) 3D
Október 29. (hétfő)
 17.00: Apróláb (magyarul beszélő, amerikai csalá-

di animációs fi lm, kalandfi lm, vígjáték, 2018.)
 19.00: Az első ember (magyarul beszélő, amerikai 

életrajzi dráma, történelmi fi lm, 138 perc, 2018.)
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PÁLYÁ ZATI HIRDETMÉNYPÁLYÁ ZATI HIRDETMÉNYPÁLYÁ ZATI HIRDETMÉNY
„FECSKELAKÁSOK” BÉRBE-

ADÁSÁRA
A pályázónak a konkrét lakás meghatá-

rozása nélkül, a pályázati kiírásban megje-
lölt 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 79. 
szám alatti lakásra lehet beadni pályáza-
tát. A pályázó indokolással együtt megje-
lölheti, hogy a lakással kapcsolatban mi-
lyen igényei vannak (pl. földszinti), ezen 
igényeket azonban indokolni is kell.
 1. Pályázható lakások:

Címe: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 
79. B. lépcsőház

 Helyrajzi száma: 4828
 Komfort fokozata: összkomfortos
 Fűtés: központi gázfűtés, egyedi mé-

rőkkel, egyedi szabályozhatóság

 2. Bérbeadás időtartama: 
A Fecskelakásra vonatkozó bérleti szer-
ződés első alkalommal 5 évre megálla-
pított, határozott időtartamra szólhat. 
Az összesen 5 éves határozott idő leteltét 
követően, a bérlő kérésére a lakásbérle-
ti szerződést egy alkalommal legfeljebb 
további 1 évre lehet meghosszabbítani, 
amennyiben:
a) a bérlőnek nincs bérleti díj, közös 

költség, közüzemi díj vagy helyi adó 
tartozása,

b) a bérlő a lakás karbantartásáról gon-
doskodott.

 3. Bérbeadás feltételei:
 A pályázatot azok a házaspárok, illetve 

élettársak nyújthatják be:
a) akik közül a kérelem benyújtásának 

időpontjában legalább az egyik fél 
még nem töltötte be a 32. életévét,

b) akik a házasságkötés tényét házassá-
gi anyakönyvi kivonat másolatával, 
az élettársi viszonyt nyilvántartásba 
vételről szóló okirattal igazolják,

Ssz. Szint Helyrajzi száma Területe Szobák száma Egyéb helyiségek

1.

földszint

4828/A/5 53 m2 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

2. 4828/A/6 53 m2 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

3. 4828/A/7 68 m2 2 előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

4. 4828/A/8 68 m2 2 előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

5.

1. emelet

4828/A/13 53 m2 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

6. 4828/A/14 53 m2 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

7. 4828/A/15 68 m2 2 előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

8. 4828/A/16 68 m2 2 előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

9.

2. emelet

4828/A/21 53 m2 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

10. 4828/A/22 53 m2 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

11. 4828/A/23 68 m2 2 előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

12. 4828/A/24 68 m2 2 előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

13.

tetőtér

4828/A/29 53 m2 1 előtér, konyha, fürdőszoba wc-vel

14. 4828/A/30 53 m2 1 előtér, konyha, fürdőszoba wc-vel

15. 4828/A/31 68 m2 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

16. 4828/A/32 68 m2 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

Időtartam Havi lakbér összege (Ft/m2) Egy szobás lakás (53 m2)
havi bérleti díja 

Két szobás lakás (68 m2)
havi bérleti díja

5 évig 190 10 070 Ft 12 920 Ft

6. évben 380 20 140 Ft 25 840 Ft

c) akik vállalják, hogy a pályázott lakás 
elnyerése esetén valamely pénzinté-
zetnél a bérleti jogviszony időtarta-
mára lakás-előtakarékossági szer-
ződést kötnek, amelynek összege 
havonta minimum 20 000 Ft,

d) akik közül legalább az egyik pályá-
zó rendelkezik a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat illetékességi terüle-
tén bejelentett lakó- vagy tartózko-
dási hellyel,

e) akik közül legalább az egyik pályá-
zó három hónapot meghaladó fo-
lyamatos foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonnyal rendelkezik,

f ) akiknek a pályázókat és a velük 
együttköltözőket is � gyelembe véve 

az egy főre jutó havi nettó jövede-
lem eléri a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 200%-át.

Nem jogosult „Fecskelakásra” az a pá-
lyázó vagy a vele együtt költöző:

a) aki lakóingatlan tulajdonjogával 
rendelkezik, kivéve, ha az ingatlanra 
más személy javára szóló haszonél-
vezeti jog van bejegyezve,

b) aki lakóingatlanra vonatkozó ha-
szonélvezeti joggal rendelkezik,

c) aki saját tulajdonú lakóingatlanát 5 
éven belül elidegenítette,

d) aki 10 éven belül pénzbeli térítés 
ellenében mondott le bérlakásáról,

e) aki már rendelkezett önkormányza-
ti bérlakással, melyet kedvezménye-
sen megvásárolt,

f ) akinek a bérleti jogviszonyát neki 
felróható okból a bérbeadó felmon-
dással megszüntette,

g) aki önkormányzati lakásban lakik 
jogcím nélkül használóként, vagy

h) aki szociális, jövedelmi, vagyoni 

viszonyaira vonatkozóan olyan va-
lótlan adatot közöl, amely számára 
jogtalan előnyt jelentenek.

 4. A pályázat értékelése során előnyt 
jelent, ha a pályázó :
a) a megjelölt kötelező összeget megha-

ladó lakás-előtakarékosságot vállal,
b) a pályázat benyújtásakor minimum 

egy éve rendelkezik kedvező hitel-
felvételre jogosító pénzintézeti la-
kás-előtakarékossági szerződéssel,

c) 5 évnél kevesebb idejű igénybevé-
telre pályázik,

d) hosszabb idő óta rendelkezik folya-
matos hajdúnánási állandó lakcím-
mel, vagy tartózkodási hellyel,

e) a bérleti szerződés határidejének le-
jártára, illetve a szerződés bármely 
okból történő megszűnésének esetére 
szóló befogadói nyilatkozatot csatol.

Elfogadható az a lakás-előtakarékossági 
szerződés, amelyen a pályázó nem szer-
ződő fél, de ő van kedvezményezettként 
megjelölve.
 5. A lakás a helyszínen megtekint-

hető: 2018. október 1. napjától, a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociális Csoportjával egyezte-
tett időpontban.

 6. A pályázat benyújtásának módja: 
2018. december 7. napjáig az erre a cél-
ra rendszeresített formanyomtatványon 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari 
épület). Formanyomtatványt is itt lehet 
kérni, illetve a http://www.hajdunanas.
hu/ugyintezes/lakasugy honlapon is 
megtalálható. 

 7. A pályázat elbírálásának módja: 
A pályázók közül a bérlő személyét a 
képviselő-testület választja ki.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot – indoklás nélkül is – ered-
ménytelennek minősítse!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Haj-

dúnánás Városi Önkormányzat az elekt-
romos lakossági riasztóeszközök (sziré-
nák) ellenőrzését és karbantartását végzi. 
A feladat a szirénák hosszabb-rövidebb 
ideig tartó hangjelzésével járhat.

Az esetlegesen megszólaló sziréna 
hangja kizárólag ellenőrzési célokat szol-
gál, nem veszélyjelzést. 

A fenti feladatellátás várhatóan 2018. 
október 19-ig tart, mely idő alatt a lakos-
ság türelmét és megértését kérem. 

Szólláth Tibor polgármester

MIRE TERJED KI A „CSEND-
RENDELET”?

A nyárnak már bizonyítottan vége, a 
fűnyírás időszaka véget ér, az ablakokat 
és ajtókat zárjuk a hűvös idő miatt. Be-
húzódunk a lakásokba, az időjárás függ-
vényében egyre kevesebbet tartózkodunk 
a kertben, az udvaron. Ennek a szezonja a 
nyár, a jó idő.

A szabadban töltött idő nemcsak feltöl-
tődésünket és kikapcsolódásunkat szol-
gálja, hanem azoknak a tevékenységeknek 
az ideje is, amelyek a kerthez, szabadtér-
hez kötöttek. Ki építkezik, ki füvet nyír, 
mások a sövényt csinosítják, vagy a téli 
tüzelőt aprítják a láncfűrésszel, akinek pe-
dig még van energiája, kerti partit szervez 
estére. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
2013-ban alkotta meg rendeletét a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályairól és 
azok megsértésének jogkövetkezménye-
iről, mely a pihenni vágyók védelmére 
előírásokat tartalmaz a szabadban végzett 
tevékenységek zajhatásának csökkenté-
sére. A rendelet 11. §-a előírja, hogy a 
közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást valósít meg az, aki ün-
nepnapon 00 órától 24 óráig, egyéb na-
pokon este 20 óra és másnap reggel 8 óra 
között zajt keltő munkát végez kivéve, 
ha a tevékenység elemi kár elhárításával 
vagy műszaki meghibásodásból eredő 
javítással függ össze. Ugyanígy szankciót 
vonhat maga után az is, ha valaki szabad 
térben hajnali 2 órát követően szabad-
idős zaj-vagy rezgésforrást üzemeltet.

A fenti cselekményeket elkövetők 
50 000 Ft-ig terjedő pénzbírságra szá-
míthatnak.

A rendelet nem zárja ki a csendhábo-
rítás szabálysértés tényállását, a fentiektől 
függetlenül amiatt a szabálysértési ható-
ság külön eljárhat. 

Kérjük a lakosságot, hogy a pihenés 
célját szolgáló időszakokban legyen te-
kintettel a helyi rendelet előírásaira és 
mindenekelőtt a környezetében lakók 
nyugalmára. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 
Tel.: 06-30/523-6848

Ez itt az Ön 
hirdetésének 

a helye!
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Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

 Vállalkozása van?
 Lomtalanít?
 Bont? Épít?
 Hulladékszállítás 4 és 6 m3-es 
 konténerekkel

 Gépi duguláselhárítás, cső tisztítás 
 előre egyeztetett időpontban

 Nincs rákötve a csatornahálózatra, de nem 
 szeretne talajterhelési díjat fi zetni?
 Keressen minket és elszállítjuk 
 a keletkezett szennyvizét.
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A részletekről érdeklődjön üzleteinkben, illetve honlapunkon: www.okula-optika.hu                                                                                                                                                                                    Keressen minket Facebookon is!

Ajánlatunk október 31-ig érvényes.
Az akcióban részt vevő termékekről és további feltételekről érdeklődjön az üzletekben!

LENCSÉKHEZ
EYEDRIVE

MINDEN
SZEMÜVEGKERET

LENCSÉKHEZ

LENCSÉKHEZ

PREVENCIA
LENCSÉKHEZ

Debrecen, Erzsébet utca 2. Tel.: 52/422-117; 
Debrecen, Bethlen u.–Jókai u. sarok, Jókai u. 1.  Tel.: 52/314-592; 
Józsapark, Szentgyörgyfalvi út 9. Tel.: 52/386-143

Az ajánlatunk október 31-ig 
érvényes!

Keressen minket facebook-on is! Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677

Az akcióban résztvevő 
termékekről 
és további feltételekről 
érdeklődjön 
az üzletben illetve 
honlapunkon: 
www.okula-optika.hu

w w w. p o l g a r i b a n k . h u

LAKÁSOK
LAKÁSOK
LAKÁSOK
LAKÁSOK
LAKÁSOK
LAKÁSOK
LAKÁSOKEla

dó

A lakásokhoz A lakásokhoz (korlátozott számban)(korlátozott számban)
17m2-es garázs vásárolható-es garázs vásárolható

900.000 Ft-os áron900.000 Ft-os áron

Eladó Hajdúnánás, Klapka u 2. Hajdúnánás, Klapka u 2. és 2/a. . sz. alatti,sz. alatti,
2005-ben épült, összkomfortos, tégla építésű, 2005-ben épült, összkomfortos, tégla építésű, 

hőszigetelt, 75%-os készültségű hőszigetelt, 75%-os készültségű hőszigetelt, 75%-os készültségű hőszigetelt, 75%-os készültségű hőszigetelt, 75%-os készültségű hőszigetelt, 75%-os készültségű hőszigetelt, 75%-os készültségű társasházi lakásoktársasházi lakásoktársasházi lakásoktársasházi lakások.

Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet:Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet:Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Béke lászló • 06-20/9350-698

A lakásokhoz A lakásokhoz (korlátozott számban)(korlátozott számban)

Kedvező hitelkonstrukció!Kedvező hitelkonstrukció!Kedvező hitelkonstrukció!Kedvező hitelkonstrukció!

Hajdúnánás, Klapka u. 2. fsz/1.Hajdúnánás, Klapka u. 2. fsz/1.Hajdúnánás, Klapka u. 2. fsz/1.Hajdúnánás, Klapka u. 2. fsz/1.
Hajdúnánás, Klapka u. 2. tt/6.Hajdúnánás, Klapka u. 2. tt/6.Hajdúnánás, Klapka u. 2. tt/6.Hajdúnánás, Klapka u. 2. tt/6.Hajdúnánás, Klapka u. 2. tt/6. 1574/1/A/61574/1/A/6 42 m42 m2 4.700.000.- Ft
Hajdúnánás, Klapka u. 2/A. fsz/2.Hajdúnánás, Klapka u. 2/A. fsz/2.Hajdúnánás, Klapka u. 2/A. fsz/2.Hajdúnánás, Klapka u. 2/A. fsz/2. 1574/2/A/21574/2/A/2 35 m2 4.500.000.- Ft
Hajdúnánás, Klapka u. 2/A. fsz/3.Hajdúnánás, Klapka u. 2/A. fsz/3.Hajdúnánás, Klapka u. 2/A. fsz/3. 1574/2/A/3 50 m2 6.100.000.- Ft
Hajdúnánás, Klapka u. 2/A. tt/4.Hajdúnánás, Klapka u. 2/A. tt/4.Hajdúnánás, Klapka u. 2/A. tt/4. 1574/2/A/41574/2/A/4 56 m2 5.900.000.- Ft
Hajdúnánás, Klapka u. 2/A. tt/5.Hajdúnánás, Klapka u. 2/A. tt/5. 1574/2/A/5 42 m42 m22 4.700.000.- Ft

Hajdúnánás, Klapka u. 2. fsz/1.Hajdúnánás, Klapka u. 2. fsz/1.Hajdúnánás, Klapka u. 2. fsz/1. 1574/1/A/1 64 m64 m22 7.100.000.- FtHajdúnánás, Klapka u. 2. fsz/1.Hajdúnánás, Klapka u. 2. fsz/1.Hajdúnánás, Klapka u. 2. fsz/1.Hajdúnánás, Klapka u. 2. fsz/1. 1574/1/A/1 64 m64 m2222 7.100.000.-7.100.000.- Ft
CímCím Helyrajzi számHelyrajzi szám AlapterületAlapterület Kínálati árKínálati ár

w w w. p o l g a r i b a n k . h u

HIRDESSEN 
A HAJDÚNÁNÁSI TELEVÍZIÓBAN!

A Hajdúnánási Televízió 1995. óta áll a lakosság szolgálatában a városban élőket 
érintő helyi és környékbeli események, közhasznú információk minél szélesebb 
körű bemutatásával. Bár műsoraink jelenleg csak a Nánáskábel Szolgáltató Kft. 
terjesztésében foghatóak, honlapunkon (www.nanastv.hu) és a közösségi médiá-
ban is elérhetőek. 

A Hajdúnánási Televízió műsorszerkezetében képújság szolgáltatást biztosít, 
melyben közhasznú információk, programajánlók, reklámhirdetések olvashatóak 
a műsorok sugárzásán túli időben. Modern színvonalú, ugyanakkor egyéni, gon-
dosan szerkesztett, önálló arculatot képviselő hirdetési lehetőséget kínálunk a 
képújságban  mind magánszemélyek mind cégek részére. 

Vállaljuk egyedi megrendelői igények alapján reklámspotok (vágott, hangalá-
mondásos, zenei aláfestést és feliratokat tartalmazó rövidfi lmek) készítését és 
sugárzását műsoraink előtt és műsorok közben is!

Rugalmas feltételek, kedvező árak, hatékony hirdetési lehetőség!
Hosszabb távú hirdetés vagy kombinált hirdetés 

(reklámspot megrendelése és képújságban történő együttes hirdetés)
 esetén kedvezményt biztosítunk!

További információk, hirdetésfelvétel 
az alábbi elérhetőségeken:
Hajdúnánási Televízió
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
helyitv@nanaskabel.hu
Telefon: +36 70 375 66 53
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750 Ft
adag

Seres Erika
Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
INGYENESINGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 

Telefon: 06-30/523-6848

FELADATOK
 Folyamatosan jelen van a medencés térben, biztosítja a medencetér 

állandó személyes felügyeletét, gondoskodik az állandó tisztaságról.
 Vészhelyzet esetén az intézkedési alapelvek szerint jár el, ismeri és 

gyakorolja a vízi mentés szabályait és eljárását.

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK
 Uszodamester végzettség
 Rugalmasság, terhelhetőség, precíz munkavégzés
 Határozott fellépés, jó kapcsolatteremtő készség
 Ápolt megjelenés
 Csapatban való munkavégzés

MUNKATÁRSAT KERESÜNK 
a Hajdúnánási Gyógyfürdő csapatába úszómester 

munkakör betöltésére!

ELŐNYT JELENT
 Szaunamester végzettség

JELENTKEZÉS MÓDJA
 info@nanasfurdo.hu

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
 2018. október 15.

ELBÍRÁLÁSI HATÁRIDŐ
 2018. október 22.
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presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felve�  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érinte� ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofi t K� . végzi. Az érinte� ek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhe� k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban

Felelős kiadó: Borsi Csaba ügyvezető • Főszerkesztő: Szabóné Koczka Judit 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
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Hajdúnánás SK–NKK Balmazújváros 
19–15 (6–9) 

Hajdúnánás, 200 néző. Vezette: Dáné 
R., Komáromi T. (szeptember 15.) 

Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Zihor 
2, Som 5, Dudás, Lengyel 2, Kovács 1, 
Mihovics. Csere: Kozma (kapus), Fauszt 
2, Tar Cs, Vámosi, Hrabina 6/6, Poór 1, 
Darabos, Czuczu, Cserős. 

Edző: Molnár András.
Hétméteres: 8/6, illetve 3/3. Kiállítás: 

6 perc, illetve 16 perc. 
I� úsági mérkőzés: Hajdúnánás SK–

DVSC Schae  er 26–30 (16–15)
Hajdúnánás. 50 néző. Vezette: Oláh E, 

Sziszay J. (szeptember 15.)
Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Konyá-

ri, Hrabina 11/4, Tarr L 1, Balázs 1, Mol-
nár 7/2, Papp. Csere: Karócz (kapus), Mol-
nár A, Szögi 6, Reszegi, Pálóczi, Balogh. 

Edző: Nagy Attila.
Hétméteres: 8/6, illetve 4/4. Kiállítás: 

2 perc, illetve 6 perc.
I� úsági mérkőzés: Dunakanyar KA–

Hajdúnánás SK 31–33 (17–18)
Vác 100 néző. Vezette: Bognár, Márton. 

(szeptember 23.)

Hajdúnánás KSE II.–Polgár VKSK 
41–33 (20–13)

Hajdúnánás, 15 néző. Vezette: Frank, 
Mucza (szeptember 16.)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Zs (kapus), 
SZABÓ 13/5, Szombati 5, Tóth 2, Nagy 
L 4, Kiss D 2. Csere: Madai 5, Bodogán 
7, Török 3, Tupicza. 

Edző: Bancsók Károly
Hétméteres: 5/5, illetve 3/3. Kiállítás: 

0 perc, illetve 0 perc.
Bancsók Károly: Magabiztos győzel-

met tudtunk aratni a Polgár ellen, sok 
hibával játszottunk, de még ez idény eleji 
mérkőzésnek tudható be.

Hajdúnánás KSE II.–Hajdúböszörmé-
nyi TE II. 42–22 (17–13)

Juhász ’99 Füzesabonyi SC–Hajdúná-
nás KSE 29–27 (12–11)

Füzesabony, 180 néző. Vezette: Budai, 
Rácz. (szeptember 22.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), 
Bancsók, ÖTVÖS N 14/3, Kelemen 2, 
TAKÁCS 5, Csonka, Hangos. Csere: Tor-
ma (kapus), Dankó, Nyeste 1, Harsányi, 
Nagy 2, Bodogán, Kiss D 3/1, Ötvös T. 

Edző: Madai Tamás.
Hétméteres: 3/2, illetve 6/4. Kiállítás: 

8 perc, illetve 14 perc.
Madai Tamás: Sajnos ebben a szezon-

ban második mérkőzésünkbe nyúltak bele 
a játékvezetők, ez bosszantó, hogy egy fel-
készülést tesznek tönkre.

Női NB I/B Felnőtt 2018/2019-es őszi szezon sorsolása
Szeptember 15. (szo) 18.00 óra Hajdúnánás SK–NKK Balmazújváros
Szeptember 21. (p) 19.00 óra FKSE-Algyő–Hajdúnánás SK 
Október 6. (szo) 18.00 óra Hajdúnánás SK–Nyíradony VVTK
Október 13. (szo) 18.00 óra Hajdúnánás SK–Szeged KKSE
Október 21. (v) 18.00 óra Gödi SE–Hajdúnánás SK 
Október 27. (szo) 18.00 óra Hajdúnánás SK–Kispesti NKK
November 10. (szo) 17.00 óra Orosházi NKC–Hajdúnánás SK
November 17. (szo) 18.00 óra Hajdúnánás SK–Vasas SC
November 25. (v) 16.30 óra Kecskeméti NKSE–Hajdúnánás SK
December 1. (szo) 18.00 óra Hajdúnánás SK–Szent István SE
December 8. (szo) 13.00 óra Szentendrei NKE–Hajdúnánás SK

Női Ifjúsági I. osztály – Kelet Kézilabda 2018/2019 őszi sorsolása
Szeptember 2. (v) 16.00 óra Hajdúnánás SK–Kecskeméti NKSE
Szeptember 8. (szo) 16.00 óra Vasas SC–Hajdúnánás SK
Szeptember 15. (szo) 16.00 óra Hajdúnánás SK–DVSC SCHAEFFLER
Szeptember 23. (v) 14.00 óra DKA–Hajdúnánás SK
Október 6. (szo) 16.00 óra Hajdúnánás SK–GVM Europe–Vác
Október 13. (szo) 16.00 óra Hajdúnánás SK–FTC KN KFT
Október 21. (v) 16.00 óra Csepel DSE–Hajdúnánás SK
Október 24. (sze) 13.30 óra Hajdúnánás SK–Békéscsabai ENKSE
Október 31. (sze) 14.00 óra  Hajdúnánás SK–Szeged KKSE
November 11. (v) 14.00 óra Hajdúnánás SK–Szent István SE
November 14. (sze) 15.30 óra Kisvárdai KC–Hajdúnánás SK
November 24. (szo) 16.00 óra Hajdúnánás SK–MTK Budapest
December 8. (szo) 11.00 óra Szentendrei NKE–Hajdúnánás SK

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Konyári 
5, Hrabina 17/5, Tar L 3, Balázs 1, Mol-
nár 3, Papp Z. Csere: Karócz (kapus), 
Molnár A, Szögi 4, Papp S. 

Edző: Nagy Attila.
Hétméteres: 2/1, illetve 5/5. Kiállítás: 

2 perc, illetve 2 perc.
MK NŐI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS 

1. forduló
NKK Balmazújváros–Hajdúnánás SK 

23–28 (14–13) 
Hajdúnánás, 110 néző. Vezette: Benyusz 

K, Gadnai A. (szeptember 12.) 
Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Poór 

2, Dudás 3, Som 7/2, Lengyel 2, Zihor, 
FAUSZT 6/2. Csere: Kozma (kapus), 
Cserős 1, Darabos, Kovács 3, Hrabina 3, 
Molnár F 1/1. 

Edző: Molnár András.
Hétméteres: 3/3, illetve 5/5. Kiállítás: 

12 perc, illetve 2 perc. 
Molnár András: Az első félidőben ka-

tasztrofálisan, a másodikban helyenként 
szellemesen játszottunk, ennek köszön-
hetjük a továbbjutást.

-kábé-

Hajdúnánás, 50 néző. Vezette: Fórián, 
Szilágyi. (szeptember 23.)

Hajdúnánás KSE: RESZEGI Zs (ka-
pus), Tupicza 3, FEHÉRVÁRI 6, BO-
DOGÁN 9, Tóth 1, NAGY L 5, AL-
FÖLDI M 8. Csere: MADAI 5, TÖRÖK 
3, Szombati 2. 

Edző: Bancsók Károly
Hétméteres: 0/0, illetve 3/2. Kiállítás: 

2 perc, illetve 0 perc.
Bancsók Károly: Igazából öröm játék-

ba torkollott a megyei mérkőzés, nagy-
arányú győzelmet arattunk, csapat mun-
ka volt. Gratulálok mindenkinek.

-kábé-

I� úsági mérkőzés: Füzesabonyi SC–
Hajdúnánás KSE 39–29 (20–15)

Füzesabony, 100 néző. Vezette: Bartók, 
Fibec. (szeptember 22.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Nagy 
L, KISS Z 5, ÖTVÖS Á 20, Szeleczki, 
Kujbus, Kiss D. Csere: Hernyák, Ötvös 
T, Nagy-Menyhárt 3, Bózsár, Nagy Sz 1. 

Edző: Tóth Norbert
Hétméteres: 0/0, illetve 0/0. Kiállítás: 

6 perc, illetve 8 perc.
Tóth Norbert: Védekezésünk még nincs 

a topon, sajnos 39 gólt kaptunk, 29 elle-
nében ez nagyon kevés. Próbáljuk javítani 
a védekezésünket, ehhez az kellene, hogy 
több edzésre járjanak a játékosaim.     -kábé- 

Leány serdülő II. osztály – Kelet Kézilabda 2018/2019 őszi sorsolása
Szeptember 13. (cs) 15.45 óra Hajdúnánás SK–NKK Balmazújváros
Szeptember 22. (szo) 15.00 óra Szeghalmi NKC–Hajdúnánás SK
Október 4. (cs) 15.45 óra Hajdúnánás SK–K. Szeged SE
Október 11 (cs) 15.45 óra Hajdúnánás SK–Hódmezővásárhely
Október 19. (p) 17.00 óra Gödi SE–Hajdúnánás SK
Október 27. (szo) 16.00 óra Hajdúnánás SK–Malév Sport Club I.
November 8. (cs) 15.30 óra Balmazújvárosi LKSE–Hajdúnánás SK
November 17. (szo) 16.00 óra Hajdúnánás SK–Debreceni SC-SI
November 25. (v) 11.00 óra Eszterházy SC–Hajdúnánás SK
December 1. (szo) 16.00 óra Hajdúnánás SK–BVSC-Zugló
December 7. (p) 17.00 óra Szentendrei NKE–Hajdúnánás SK

(A mérkőzések változtatási jogát a csapat és a vezetőség fenntartja.)
-kábé-


